
 Dodatok č. 4 

k Zmluve  č. 5/TT/2009  o dielo zo dňa 10.02.2009  

v znení dodatku č.1 zo dňa 22.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 

 a dodatku č. 3 zo dňa 26.01.2016 

 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Objednávateľ      : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka                                                                                                     

Slovenskej republiky 

 Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Zastúpený              :  Ing. Jaroslav Regec, vedúci služobného úradu 

IČO                        :  156  621 

DIČ                        :  2021291382 

Bankové spojenie  :  Štátna pokladnica 

Číslo účtu              :  7000081105/8180 

IBAN                     :  SK6681800000007000081105 

Číslo zmluvy         :   279/2016-430/MPRV SR 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ                :  Ing. Milan Zeleňák – GLOBUS Geodetická agentúra,  

                                     Galanta – Javorinka 5 

                                      925 01 Matúškovo 

 

Zastúpený :   Ing. Milan Zeleňák, konateľ 

IČO :   11878452 

DIČ :   1020272682 

IČ DPH                      :   SK 1020272682 

Bankové spojenie :  VUB 

Číslo účtu :  1772039356/0200 

IBAN:                        :   SK0802000000001772039356 

Zapísaný                     :   v živnostenskom registri č. 202-3274 Okresného úradu Galanta  

 

 (ďalej len zhotoviteľ) 

                        

 

 

 

 Týmto Dodatkom č. 4 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 5/TT/2009 zo dňa 

10.02.2009 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 a dodatku 

č. 3 zo dňa 26.01.2016 nasledovne: 



I. 

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/   Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 

v katastrálnom území Matúškovo, okres Galanta, kraj Trnava, skratka PPÚ Matúškovo 

v etapách podľa čl. III. ods. /2/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích 

podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte 

vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu 

určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo 

výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 

Správnym orgánom je Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor. 

 

 

II. 

Článok II. ods. 2 v znení tohto dodatku znie : 

 

II. 

Finančná pomoc 

 

/1/  Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok 

a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej 

len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) 

prijímateľovi (MPRV SR, objednávateľ), za účelom spolufinancovania skutočne 

vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu ( predmetu tejto zmluvy o dielo). 

Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.   

 

 

III. 

Článok III. ods. 1, 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov pre tretie programovacie obdobie „PRV 2014 – 2020“ v celkovej 

výške: 

125 074,00 EUR          cena bez DPH 

                                                 25 014,80 EUR           výška DPH 

                                               150 088,80 EUR          celková cena s DPH 

 

slovom: stopäťdesiattisícosemdesiatosem eur, osemdesiat centov s DPH 

 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie  na jeden kalendárny rok v rámci projektu. 

Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 30.09.2022. 
 



/3/  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I a čl. III. tohto 

dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

Etapa 

Termín 
ukončenia 

fakt. celku 

a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných 
celkov  

Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 

mernú 
jednotku 

v EUR 

Cena etapy, 

ucelenej 

časti, 
fakturačného 

celku v EUR 

bez DPH 

DPH  

Celková cena 

fakturačného 
celku v EUR 

s DPH 

2/b 

30.09.2016 

Plány spoločných zariadení a opatrení a 

plány verejných zariadení a opatrení   
      

    

2/b/3 
Spracovanie plánu spoločných zariadení a 

opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení 
973 4 3 892,00 778,40 4 670,40 

2/c 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho 

a vytyčovacieho plánu      

2/c/1/1 
Aktualizácia obvodu projektu pozemkových 

úprav 
973 1 973,00 194,60 1 167,60 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 973 2 1 946,00 389,20 2 335,20 

2/c/1/3 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej 
pôde 

957 38 36 366,00 7 273,20 43 639,20 

2/c/2 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na plochách lesného 

pôdneho fondu 

16 20 320,00 64,00 384,00 

3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 973 5 4 865,00 973,00 5 838,00 

3/a   Vykonanie projektu pozemkových úprav 
     

3/a/1/1 

30.11.2017 

Plán prechodu na hospodárenie v novom 

usporiadaní 
973 2 1 946,00 389,20 2 335,20 

3/b/2 
Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc 
nových pozemkov 

482 24 11 568,00 2 313,60 13 881,60 

3/b/3 
Podrobné vytýčenie a označenie lomových 
bodov hraníc nových pozemkov 

723 43 31 089,00 6 217,80 37 306,80 

3/a/1/2 

Aktualizácia  registra pôvodného stavu a 

rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

973 5 4 865,00 973,00 5 838,00 

3/c/4 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického 

plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho 

operátu novým mapovaním 

973 28 27 244,00 5 448,80 32 692,80 

Spolu Programovacie obdobie PRV SR „2014-2020“ 125 074,00 25 014,80 150 088,80 

 

 

IV. 

Článok IX. ods. 4 v znení tohto dodatku znie : 

 

IX. 

Všeobecné podmienky  

 

/4/  Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaním podkladov a výstupov 

(napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne 



a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo 

spolupodieľa ES a to takto: 

                                               „Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“ 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

/1/ Tento dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 5/TT/2009 o dielo zo dňa 

10.02.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 

a dodatku č. 3 zo dňa 26.01.2016.  

/2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 5/TT/2009 o dielo zo dňa  10.02.2009 v znení dodatku č. 1 

zo dňa 22.10.2009, dodatku č. 2 zo dňa 02.11.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 26.01.2016 sa 

nemenia a platia   pôvodnom znení. 

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .......................                                            V Bratislave dňa ........................ 

 

 

  

 

 Objednávateľ :                                                                       Zhotoviteľ : 

 

 

 

 

       

          Ing. Jaroslav Regec                 Ing. Milan Zeleňák 

         vedúci služobného úradu                                                      konateľ       


